
Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.C. Materiał ma charakter wyłącznie poglądowy.  
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Zakopane to malownicze miasto u podnóża Tatr, którego bogata historia 
i tradycja sięgają nawet XV w. Swój niepowtarzalny styl architektoniczny, 
zwany również witkiewiczowskim miasto zawdzięcza Stanisławowi 
Witkiewiczowi, który wzorując się na tradycyjnym budownictwie górali 
dążył do stworzenia nowoczesnej, polskiej architektury narodowej 
na podstawie sztuki Podhala.

Dziś rozłożone u stóp Tatr miasto jest jednym z najpopularniejszych 
miejsc turystycznych w Polsce. Zimowa stolica Polski od lat przyciąga 
rzesze miłośników białego szaleństwa, a także kibiców Pucharu Świata 
w skokach narciarskich. To również cel podróży sympatyków pieszych 
wycieczek po najwyższych szczytach Polski. 

Zakopane stanowi świetną bazę wypadową na szlaki turystyczne zarówno 
piesze, jak i rowerowe, prowadzące przez miejsca, z których widoki 
zapierają dech w piersiach. Zarówno zimą, jak i latem, na odwiedzających 
najwyżej położone miasto w Polsce czekają liczne atrakcje.

To właśnie z myślą o miłośnikach gór i magicznego miejsca jakim jest 
Zakopane tworzymy Apartamenty Zakopiańskie. 

Poczuj magię 
Zakopanego
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    WIZUALIZACJA INWESTYCJI 
    OD STRONY PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ
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Znakomite położenie inwestycji przy ulicy Szymony 17E to ogromny 
atut tego projektu. Apartamenty Zakopiańskie znajdują się zaledwie  
20 minut spacerem od Krupówek i blisko głównych atrakcji miasta tj. kolejki  
na Gubałówkę, Aqua Parku i Wielkiej Krokwi.

W najbliższej okolicy inwestycji znajduje się dobrze zaopatrzone  
w regionalne przysmaki centrum handlowe oraz słynny Teatr 
Witkacy. Położenie niedaleko dworca PKP (800 m) daje możliwość 
szybkiego i komfortowego dotarcia do Apartamentów Zakopiańskich  
bez korzystania z samochodu.

Doskonała 
lokalizacja

    WIZUALIZACJA TARASU Z WIDOKIEM NA GIEWONT
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WIZUALIZACJA LOBBY Z RECEPCJĄ
NA PARTERZE W BUDYNKU



Apartamenty Zakopiańskie to nowoczesny kompleks, którego 
architektura została zaprojektowana w nawiązaniu do tradycyjnego 
stylu zakopiańskiego.

Stonowana kolorystyka oraz odpowienio dobrane materiały 
elewacyjne harmonijnie wkomponowują inwestycję w otaczającą 
zabudowę. Stylowe wykończenia części wspólnych tj. lobby z recepcją 
oraz udogodnienia w budynku stworzą miejsce, do którego będzie 
chciało się powracać.

    WIZUALIZACJA SYPIALNI WYKONANEJ
    W STYLU „CIEPŁY DREWNIANY”

    WIZUALIZACJA JACUZZI  
    W STREFIE WELLNESS

zróżnicowane metraże
apartamentów 28-79m2

wykończone apartamenty strefa relaksu

wyposażona sala zabaw
dla dzieci

pomieszczenie do przechowywania 
sprzętów sportowych

miejsca postojowe 
w budynku

obiekt monitorowany malowniczy widok 
na Tatry

tarasy, balkony i ogródki 
przynależne do większości 

apartamentów
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Wygląd budynku, zagospodarowanie terenu oraz wykończenia wnętrz mogą ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.



STONOWANY

CIEPŁY DREWNIANY        

LETNIE POPOŁUDNIE



Postaw na komfort i wygode – oszczędzaj czas, nie martwiąc się o firmy wykończeniowe oraz o logistykę materiałów. 

DOPASUJ STYL DO SWOICH POTRZEB:

W Twoim stylu

Cieply drewniany

Stonowany

Letnie popoludnie

                Pakiet STANDARD
Obejmuje podstawowe wykończenie, które pozwala 
na dalszą aranżację wnętrza we własnym zakresie. 

·  Wykończona łazienka
·  Aneks kuchenny (meble wraz ze sprzętami AGD)
·  Montaż drzwi wewnętrznych
·  Pomalowane ściany i sufity w całym apartamencie
·  Położone podłogi z listwami w całym apartamencie

   Pakiet PREMIUM
Obejmuje wykończenie apartamentu wraz z pełnym
wyposażeniem, które pozwala na korzystanie z niego
od momentu odbioru kluczy.

Poza elementami wymienionymi w pakiecie 
STANDARD, apartament zostanie wyposażony 
w meble: m.in. łóżko, szafę, kanapę, krzesła/fotele, 
stół, TV, oświetlenie, elementy dekoracyjne oraz 
naczynia, sztućce, pościel i ręczniki.

kolory lasu tj. brązy, zielenie i szarości stworzą miejsce dające wytchnienie  
i spokój. To prawie tak jak spacer po lesie.

szarości, grafit, ciemna zieleń stanowią nawiązanie do skalistych gór, dodatki         
w energicznych kolorach rozświetlają pomieszczenia niczym zachodzące  
słońce padające na Tatry.

ciepłe beże, róże i szarości nadają przytulny i romantyczny klimat, a dodatki 
we wrzosowych kolorach optymistycznie nastrajają.

–

–

–
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Rekreacja, 
odpoczynek, 
relaks!
Zakopane daje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Po całym 
dniu atrakcji i aktywności marzymy jednak o odpoczynku. Miłośnicy 
górskich wycieczek lub sportów zimowych będą mogli zregenerować 
siły w dostępnej dla wszystkich mieszkańców specjalnej strefie rekreacji, 
która powstanie w środkowym skrzydle budynku. Znajdą się tam: sauna 
sucha, sauna mokra, jacuzzi, strefa ciszy wyposażona w lampy imitujące 
światło słoneczne oraz siłownia. Najmłodsi goście będą mogli korzystać 
z nowoczesnej i dobrze wyposażonej sali zabaw. Z myślą o nich w strefie 
wellness znajdzie się brodzik wodny ze zjeżdżalnią.

Dla zwiększenia komfortu osób przebywających w ośrodku, zadbano 
również o to, aby w budynku znalazły się odpowiednie pomieszczenia 
do przechowywania sprzętów sportowych, takich jak narty i deski 
snowboardowe. Zaplanowano też miejsca parkingowe w podziemnej 
hali garażowej oraz miejsca postojowe na zewnątrz budynku. Cały obiekt 
jest ogrodzony i całodobowo monitorowany.

      WIZUALIZACJA SALI ZABAW  
     DLA DZIECI



Wypoczywaj tak jak lubisz 
we własnym apartamencie w Zakopanem!

apartamenty
wykończone pod klucz

w ofercie apartamenty
z widokiem na Tatry

trzy style 
aranżacji wnętrz

obsługa wynajmu
przez doświadczonego

touroperatora

idealne
pod inwestycje

atrakcyjna
lokalizacja

    WIZUALIZACJA SAUNY 
    W STREFIE WELLNESS

      WIZUALIZACJA SALI ZABAW  
     DLA DZIECI

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.C. Materiał ma charakter wyłącznie poglądowy. Wygląd budynku,  zagospodarowanie terenu oraz wykończenia wnętrz mogą 
ulec zmianie na etapie realizacji inwestycji.



Nasza misja to tworzenie komfortowych i bezpiecznych miejsc do 
życia i pracy - osiedli przyjaznych mieszkańcom oraz infrastruktury 
komercyjnej stworzonej na potrzeby lokalnej społeczności.  
To, co nas wyróżnia to pełne zaangażowanie w każdy etap procesu  
inwestycyjnego – od fazy projektowej, przez wykonawczą,  
aż do sprzedaży czy wynajmu.

Starannie wybieramy lokalizacje każdej inwestycji, dbamy o zapewnienie 
pełnej infrastruktury w ramach osiedli, wybieramy najlepsze technologie 
i dążymy do utrzymania najwyższego standardu realizacji. 

Nasze projekty stanowią połączenie atrakcyjnych lokalizacji, 
funkcjonalnego projektu i efektownego designu.

Deweloper 
godny zaufania



Osiedle Leśne - Łódź

Apartamenty Reymonta - Skierniewice

Osiedle Królewskie - Rumia

Helenów Park - Łódź Aura Towers - Bydgoszcz

Osiedle Diamentowe - Konin

Skandinavia - Gdańsk

Osiedle Twoja Dolina - Katowice

JHM DEVELOPMENT od kilkunastu lat z sukcesem realizuje 
inwestycje mieszkaniowe i komercyjne na terenie całego 
kraju, kształtując otaczającą rzeczywistość. 

Tworzenie osiedli mieszkaniowych to podstawa naszej 
działalności. W swojej historii zrealizowaliśmy ponad  
30 projektów, w różnych obszarach rynku. 

JHM DEVELOPMENT to polska firma deweloperska należąca 
do Grupy Kapitałowej MIRBUD – jednej z największych firm 
budowlanych w Polsce.

Grupa Kapitalowa MIRBUD:



BIURA SPRZEDAŻY

Katowice, ul. Pułaskiego 19/39
Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18A

603 888 609 | 603 755 090
zakopane@jhmdevelopment.pl


